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Diário da República, 2.ª série — N.º 185 — 25 de setembro de 2018
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CRISTELOS, BOIM E ORDEM

FREGUESIA DE SANTA CLARA

Aviso n.º 13735/2018

Aviso (extrato) n.º 13738/2018

Lista de ordenação final

Procedimento Concursal Comum — Constituição de Relação Jurídica de Emprego Público — Carreira e Categoria de Técnico
Superior — 1 posto de trabalho (área psicologia) — Prova Escrita
de Conhecimentos — Convocatória.
1 — Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º da Portaria 83-A/2009, de 06 de janeiro, na sua redação atual, convocam-se todos os candidatos admitidos no procedimento concursal para constituição
de relação jurídica de emprego público, na carreira e categoria de Técnico
Superior — 1 posto de trabalho, aberto pelo Aviso n.º 8965/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 125 — 2 de julho de 2018,
para a realização do primeiro método de seleção previsto para este
concurso — Prova Escrita de Conhecimentos, que terá lugar no próximo
dia 06 de outubro de 2018, às 09.00 horas, na Escola EB1 das Galinheiras,
Rua Maluda, 1750-466 Lisboa.
2 — A distribuição dos candidatos, por estabelecimento de ensino e
por sala, estará disponível na página eletrónica da Junta de Freguesia
em https://www.jf-santaclara.pt/procedimento-concursal, e na sede da
Freguesia, a partir da data da publicação deste Aviso.
3 — Para efeitos do disposto no n.º 5, do artigo 34.º do Anexo I da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, os candidatos admitidos nos termos do
ponto 14.1 do aviso de abertura, encontram-se devidamente identificados
na lista final de candidatos admitidos e excluídos, constando da ata do
Júri os respetivos fundamentos de admissão.
4 — Mais se informa que, nos termos do ponto 6.1 do Aviso, a prova
escrita de conhecimentos será de realização individual e terá a forma
escrita, com a duração de até 3 horas e versará sobre as temáticas identificadas no Aviso e na ata n.º 1 do Júri, cujos diplomas legais podem ser
consultados, desde que não anotados e sejam apresentados em suporte
de papel.

Procedimento concursal para ocupação de 2 postos de trabalho da
carreira/categoria de assistente operacional, na modalidade de vínculo
de emprego público por tempo indeterminado, previsto no mapa de
pessoa desta freguesia, aberto no âmbito do programa de regularização
extraordinária dos trabalhadores com vínculos precários, criado pela Lei
n.º 112/2017, de 29 de dezembro, e publicitado na Bolsa de Emprego
Público — (código: OE201805/1466; 2 vagas; Referência A), publicado
no Diário da República, 2.ª série.
Candidatos:
1 — Armando Costa Leal
2 — José Fernando Sousa Magalhães
23 de junho de 2018. — O Presidente da Junta de Freguesia, Eduardo
Augusto Vilar Barbosa.
311644109

FREGUESIA DE ESGUEIRA
Aviso n.º 13736/2018
Celebração de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, na sequência
do procedimento concursal realizado nos termos do disposto na Lei
n.º 112/2017 de 29 de dezembro, aberto na Bolsa de Emprego Público
com o código de oferta n.º OE 201804/0384, de 12 de abril de 2018,
foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 1 de setembro de 2018, para o exercício
de funções de técnica superior, com a remuneração correspondente à
2.ª posição remuneratória, nível 15, da tabela única da carreira de técnico
superior, correspondente a 1.201,48 euros, com o seguinte trabalhador:
Lara Rodrigues da Costa.
Nos termos do disposto no artigo 11.º da Lei n.º 112/2017 de 29 de
dezembro, está dispensada de prestar o período experimental, dado que
o candidato exerceu funções, ora regularizadas, por tempo de serviço
superior à duração definidas para o período experimental da respetiva
carreira.
1 de setembro de 2018. — A Presidente da Junta de Freguesia, Ângela
Almeida.
311643307
Aviso n.º 13737/2018
Celebração de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que, na sequência
do procedimento concursal realizado nos termos do disposto na Lei
n.º 112/2017 de 29 de dezembro, aberto na Bolsa de Emprego Público
com o código de oferta n.º OE 201804/0381, de 12 de abril de 2018,
foi celebrado contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com efeitos a 1 de setembro de 2018, para o exercício de
funções de assistente operacional, com a remuneração correspondente
à 1.ª posição remuneratória, nível 1, da tabela única da carreira de
assistente operacional, correspondente a 580,00 euros, com o seguinte
trabalhador: José Joaquim Soares Ferreira.
Nos termos do disposto no artigo 11.º da Lei n.º 112/2017 de 29 de
dezembro, está dispensada de prestar o período experimental, dado que
o candidato exerceu funções, ora regularizadas, por tempo de serviço
superior à duração definidas para o período experimental da respetiva
carreira.
1 de setembro de 2018. — A Presidente da Junta de Freguesia, Ângela
Almeida.
311643283

11 de setembro de 2018. — A Presidente da Junta de Freguesia de
Santa Clara, Maria da Graça Pinto Ferreira.
311644206

FREGUESIA DE VREIA DE JALES
Aviso n.º 13739/2018
Para os devidos efeitos torna-se público que, por despachos do Presidente de Freguesia datados de 2018.09.10, foram aprovados após
conclusão com sucesso do período experimental, no âmbito dos procedimentos concursais comuns para contratos de trabalho em funções
públicas por tempo determinado — termo resolutivo certo, publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 57, de 2018.03.21 — aviso
n.º 3761/2017 — Referência A — 3 (três) postos de trabalho correspondente à carreira e categoria de Assistente Operacional — Álvaro
Rodrigues Gonçalves, André Leirós Teixeira e José Carlos Monteiro
Teixeira, nos termos n.º 4 do artigo 46.º da Lei Geral do Trabalho em
Funções Públicas, aprovada pelo artigo 2.º da Lei n.º 35/2014, de 20
de junho, com a Retificação n.º 37-A/2014, de 19/08, alterada pelas
Leis n.os 82-B/2014, de 31/12, e 84/2015, de 07/08, Acordo coletivo de
trabalho n.º 1/2009.
11 de setembro de 2018. — O Presidente de Freguesia, Norberto
Paulo Xavier Pires.
311644352

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS
DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS
Aviso n.º 13740/2018
Torna-se público que, ao abrigo do disposto no artigo 26.º-A da Lei
n.º 2/2004 de 15/1, devidamente atualizada e adaptada à Administração
Local pela Lei n.º 49/2012, de 29/08, o Conselho de Administração dos
SIMAR de Loures e Odivelas, em reunião de 2018/09/05, deliberou
nomear em regime de substituição com efeitos a 2018/09/10, no cargo de
Chefe de Divisão de Redes e Manutenção, a Técnica Superior Florbela
Marques Ferreira do mapa de pessoal destes serviços.
10 de setembro de 2018. — A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, Ana Teresa Dinis.
311646807

